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Otroci imajo kratke noge,
a delajo največje korake,
do sonca,
do sreče,
do sveta
in puščajo za vse zanesenjake
v prihodnosti sledi.
(Tone Pavček)

Spoštovani starši,
pred nami je novo vrtčevsko leto. Ob upoštevanju priporočil NIJZ za omejevanje širjenja
korona virusa vstopamo vanj polni novih idej, odprti za vse novo in dobro, pripravljeni,
da se skupaj spoprimemo z vsemi izzivi, ki nam jih bo prineslo na pot.
Prepričani smo, da bomo s skupnim sodelovanjem, usklajenim delovanjem,
spoštovanjem in upoštevanjem drug drugega uspešno ustvarjali ljubeč in varen prostor,
ki bo otrokom nudil najboljše možnosti za rast, razvoj in napredek.
Naj bo vrtčevsko leto zabavno, varno in zdravo!
Veselimo se ponovnega snidenja.
Ravnatelj: Bojan Juras
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Šmartno ob Paki 14
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Telefon vrtca: 070 600 037
Spletna stran: www.ossmartno.si
Ravnatelj

Bojan Juras
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Elektronski naslov: bojan.juras@guest.arnes.si

Pomočnica ravnatelja za vrtec

Dominika Podgoršek
Telefon: 070 600 037
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dominika.podgorsek@ossmartno.si
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Nikolina Ignjatić
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V publikaciji Vrtca Sonček so zbrani osnovni podatki o organiziranju in delovanju našega vrtca.
NALOGE VRTCA
Temeljne naloge vrtca so varstvo, vzgoja in izobraževanje otrok. S strokovnim delom želimo:
• izboljšati kakovost življenja otrok in družine;
• pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke;
• ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih in psihosocialnih sposobnosti;
• skrbeti za dobro počutje otrok.
VIZIJA

Vizija zaposlenim predstavlja kažipot ravnanj, preko katerih je življenje otrok in odraslih temelj za
dobro počutje in učenje. V viziji so izražene vrednote, poslanstvo in globalni cilji našega vrtca:
• sprejemali, dopuščali in spoštovali bomo enkratnost, drugačnost;
• v medsebojnih odnosih bomo odprti, nastale probleme bomo reševali strokovno in takoj;
• izobraževali se bomo in gradili pot do sodobnega vrtca;
• skrbeli za ugled vrtca.
KURIKULUM ZA VRTCE
Izvajamo javno veljavni program Kurikulum za vrtce, ki nam predstavlja strokovno podlago za
delo. Cilj kurikula je večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje različnosti in
drugačnosti otrok. Otrok je aktiven udeleženec procesa. Z raziskovanjem, s preizkušanjem in z
možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni poudarki so na vzgojnoizobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči. Kurikulum za vrtce
vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja: gibanje, jezik, umetnost (plesna,
likovna, glasbena, avdiovizualna, dramska), družba, narava, matematika.

PREDSTAVITEV ODDELKOV
I. STAROSTNO OBDOBJE
•

ODDELEK 1–2 let: Bernarda Urleb (Monika Žibret), Jerneja Pernat
(mobilna telefonska številka igralnice: 051 432 176);

•

ODDELEK 1–2 let: Judita Kolenc, Andreja Voga
(mobilna telefonska številka igralnice: 051 432 180);

•

ODDELEK 2–3 let: Bojana Slapnik, Janja Cesar
(mobilna telefonska številka igralnice: 051 432 177);

•

ODDELEK 2–3 let: Daša Janže Štorgel (Maja Novak), Alenka Mohor
(mobilna telefonska številka igralnice: 041 716 372).

II. STAROSTNO OBDOBJE
•

ODDELEK 3–4 let: Lea Kuzman, Vera Obal
(mobilna telefonska številka igralnice: 051 432 179);

•

ODDELEK 4–5 let: Klavdija Ažman, Tamara Forštner
(mobilna telefonska številka igralnice: 041 710 579).

•

ODDELEK 4–5 let: Andreja Vodovnik, Maja Novak (Alja Kert), Mojca Založnik
(telefonska številka igralnice:041 489 667);

•

ORANŽNI PALČKI: oddelek 5–6 let: Alenka Bizjak, Tanja Kočnik
(mobilna telefonska številka igralnice: 051 432 182);

Delovni čas vrtca je pet dni v tednu. Vrtec je odprt od 5.30 do 16. ure.

PREDSTAVITEV PROGRAMA
V Vrtcu Sonček izvajamo v skladu z Zakonom o vrtcih dnevni program, ki traja največ 9 ur.
Dnevni program je namenjen otrokom od 11. meseca starosti do vstopa v šolo in obsega vzgojo in
izobraževanje ter prehrano otrok (zajtrk, malico, kosilo, popoldansko malico). Otroci so razporejeni
v oddelke glede na starost.
V oddelkih prvega starostnega obdobja so otroci od 11. meseca do 3. leta starosti, v oddelkih
drugega starostnega obdobja pa otroci od 3. leta starosti do vstopa v šolo. Vključujemo tudi otroke
s posebnimi potrebami na podlagi sklepa komisije za razvrščanje ob dodatni strokovni pomoči po
individualiziranih programih. V letošnjem šolskem letu so v vrtec vključeni trije otroci, ki imajo
Odločbo o usmeritvi.
Delo z otroki poteka na izkustvenem učenju, z bogato ponudbo materialov in igralnih sredstev v
interesnih kotičkih. Izhodišče dela je otrok, njegove razvojne potrebe, njegovi interesi in sposobnosti.
Poudarjena je otrokova iniciativa, torej njegova lastna aktivnost.
Strokovne delavke otrokom pomagajo uresničevati njihove potrebe, interese, želje. Program
vzgojnega dela je zasnovan na ciljih in smernicah nacionalnega programa Kurikuluma ter skupnih
izhodiščih našega vrtca.

PREDNOSTNA NALOGA ŠOLSKEGA LETA
Letošnja prednostna naloga je V DEŽELI PRAVLJIC.
Temeljni cilj projektne teme je, da dosežemo naslednje cilje:
-

doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke,
spodbujanje ustvarjalnosti,
spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija, besedila, komunikacija ...),
doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Obogatitvene dejavnosti so del Kurikula vrtca in so namenjene popestritvi bivanja otrok v vrtcu.
Nekatere vodijo in pripravljajo strokovne delavke vrtca, nekatere pa zunanji izvajalci. Vse potekajo
v času dnevnega programa, razen telovadbe, ki je v popoldanskem času.
Dejavnosti, ki jih organiziramo:
1. starostno obdobje (1–3 let)
•

Palčkova bralna torbica, Palček umetnik, različni likovni natečaji (posamezni otroci).

2. starostno obdobje (3–6 let)
Največ obogatitvenih dejavnosti je ponujenih v starejših oddelkih. Pogojene so z interesi, s
sposobnostmi in z vztrajnostjo otrok. Nekatere oblike so značilne za vse oddelke drugega
starostnega obdobja. Te so:
•

Palčkova bralna torbica, bralna značka »Ostržek«, lutkovni abonma, otrok telovadi, pevske
urice, planinski krožek, angleške urice

Obogatitveni projekti, ki se bodo izvedli s pomočjo plačila staršev:
•
•
•

vrtec v naravi – Kamp Menina,
plavalni tečaj,
smučarski tečaj.

PRAZNOVANJA
Prazniki osrečujejo majhne in velike. Drobne radosti, prešernost in druženje so naš moto.
Otrokovo učenje je uspešnejše, če je podkrepljeno z bogatimi vtisi. Tega se zavedamo tudi v našem
vrtcu, zato skušamo vsakdanje strokovno delo pogosto popestriti z dogodki, ki v otrocih vzbudijo
zanimanje.
V tem letu bomo praznovali:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pikin teden,
aktivnosti v tednu otroka,
Pozdrav jeseni,
Miklavžev sejem,
praznovanje jeseni,
veseli december,
kulturni praznik,
pustovanje,
dan družine v marcu,
podelitev bralne značke,
zaključno srečanje s starši.

PROJEKTI NA NIVOJU VRTCA

o
o
o
o
o
o

Tradicionalni slovenski zajtrk,
Zdravi zobki,
Varno s soncem,
Cici vesela šola,
Živim zdravo,
Pod eno streho,

o
o
o
o
o
o

Zeleni nahrbtnik,
športni program Mali sonček,
bralna značka Ostržek,
Zdravje v vrtcu,
Šport špas,
Spodbujajmo prijateljstvo

SODELOVANJE S STARŠI
Vaša odločitev, da nam svojega otroka zaupate v vzgojo in varstvo, je za nas obveza, da izpolnimo
vaša pričakovanja.
Z vami bomo sodelovali:
• sestanek za starše novincev;
• informativni roditeljski sestanek (30. 8. 2022),
• individualne pogovorne ure – vsak drugi delovni ponedeljek v mesecu (10. 10. 2022, 14. 11.

2022, 12. 12. 2022, 9. 1. 2023, 13. 2. 2023, 13. 3. 2023, 11. 4. 2022(Velika Noč 10. 4. 2023), 8. 5.
2023);

•
•
•
•

dnevni informativni stiki (ob prihodu, odhodu);
druženja otrok, staršev in strokovnih delavcev (jesensko srečanje, srečanje ob dnevu družine,
zaključno srečanje);
sodelovanje staršev pri neposrednem vzgojnem delu (po dogovoru);
Svet staršev, Svet zavoda.

»Dobro delo dobro dene«.

SVETOVALNA SLUŽBA
Vzgoja otrok je tema, ki zmeraj znova odpira vprašanja, na katera iščemo odgovore s pomočjo
teoretičnih dognanj in izkušenj iz prakse. Vrtec je mesto, kjer se starši in strokovne delavke dnevno
srečujemo, izmenjujemo informacije in skušamo za vsakega otroka narediti največ. Svetovalna
delavka sama in v sodelovanju z vodstvom, s strokovnimi delavkami in s starši spremlja delo in
dogajanja v vrtcu ter sodeluje pri načrtovanju dela, razvijanju programov, uvajanju novih načinov in
metod dela.
Na svetovalno delavko v vrtcu se lahko obrnete osebno v primerih, ko imate vprašanja, probleme,
dileme, strahove glede razvoja otroka in njegove vzgoje, kot tudi z vprašanji, ki se pojavljajo ob
kritičnih in prelomnih dogodkih v življenju družine (vstop v vrtec, preselitev, vstop v šolo, rojstvo,
ločitev, izguba ...). Svetovalna delavka se pri svojem delu ravna po načelu prostovoljnosti, skupnega
dogovora ter zaupnosti podatkov, v dobrobit otroka in njegove družine.

POMEMBNE INFORMACIJE ZA DOBRO SODELOVANJE
•

Vpis in izpis otroka

Otroka vpišete v vrtec tako, da izpolnite Vpisni list, ki ga dobite v tajništvu vrtca ali na spletni strani
vrtca.
Največ novih otrok sprejmemo v vrtec septembra, ko oblikujemo oddelke, sicer pa otroke
vključujemo skozi vse leto. Uradni vpis za naslednje šolsko leto je v začetku meseca aprila. Pred
vključitvijo v vrtec mora otrok opraviti pregled pri zdravniku. Potrdilo zdravnika predložite vzgojiteljici
ob prihodu otroka v oddelek. Zdravniško potrdilo prinesite tudi po končanem zdravljenju v primeru,
ko je otrok med letom dalj časa (vsaj 30 dni) odsoten zaradi bolezni.
Otroci pričnejo redno obiskovati vrtec z dnem, določenim v pogodbi o določitvi medsebojnih pravic
in obveznosti staršev in vrtca. Priporočamo postopno uvajanje otrok v vrtec v dogovoru z
vzgojiteljico.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.
Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke upoštevamo Pravilnik o normativih in kadrovskih
pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
Otroka lahko starši izpišete s 1. ali 15. dnem v mesecu z izpisnico, ki jo prejmete v tajništvu vrtca in
je dostopna tudi na spletni strani vrtca. Rok za izpis otroka iz vrtca, ki velja tudi za otroke, ki odhajajo
v šolo, je 15 dni pred želenim izstopom. Obrazec za prijavo ali odjavo otroka dobite v tajništvu vrtca.

•

Plačilo programa

Starši lahko uveljavljate znižano plačilo vrtca tako, da izpolnite Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev na pristojnem Centru za socialno delo.

•

Počitniške rezervacije

Starši lahko enkrat letno v poletnem času (julij in avgust) za neprekinjeno otrokovo odsotnost, ki
traja najmanj 1 in največ 2 meseca, koristite rezervacijo in začasno izpišete otroka ter plačate
določen odstotek zneska oskrbnine, ki ga določi občina.
Rezervacijo je potrebno napovedati pisno 15 dni pred želenim datumom začasnega izpisa.

•

Prazniki in počitnice

Vrtec deluje praviloma celo šolsko leto, od 1. septembra do 31. avgusta.
Izjeme
o Med poletnimi počitnicami se bodo oddelki združevali, vrtec bo odprt glede na potrebe
staršev. Zaradi dopustov strokovnih delavk se le te v igralnicah menjujejo.
o

Za čas počitnic (jesenskih, novoletnih, zimskih, prvomajskih) bomo izvedli anketo o
prisotnosti zaradi racionalne organizacije dela.

Stvari, ki jih otrok v vrtcu ne sme pogrešati, zagotovite pa jih starši:
nedrseči copati, rezervna oblačila, primerna letnemu času, udobna obleka in obutev za gibanje na
prostem in v telovadnici.
Da bo vaš otrok varen in se bo dobro počutil v vrtcu, potrebuje vašo pomoč in zaupanje:
o
o
o
o
o

poslušajte ga, morda vam želi povedati kaj pomembnega;
večkrat se pogovarjajte z otrokovo vzgojiteljico o njegovem počutju;
na poti v vrtec in iz njega naj ima spremstvo;
redno spremljajte obvestila po elektronski pošti;
redno spremljajte kotičke v garderobah, kjer boste preko fotografij, izdelkov in besedil
spremljali naše dejavnosti.

Svoja mnenja, predloge, pripombe in želje lahko starši posredujete:
o
o
o
o

na roditeljskih sestankih in pogovornih urah,
preko predstavnikov v svetu staršev in svetu vrtca,
neposredno pri vzgojiteljici vašega otroka,
ravnatelju vrtca ali pomočnici ravnatelja.

DNEVNI RITEM BIVANJA OTROKA V VRTCU
o

o

o

o
o

o

Jutranji čas je namenjen individualnim stikom, pogovoru, igri s priljubljenimi igračami,
odkrivanju in raziskovanju, navezovanju medsebojnih stikov ali pa jutranjemu spanju, če ga
otrok potrebuje ali želi.
Obroki hrane v vrtcu so prilagojeni določenemu ritmu življenja otrok v vrtcu. Zajtrk otroci
pojedo med 8.00 in 8.30, sadno malico ob 9.30 uri, kosilo pa med 11.20 in 12.30 uro. Po 15.
uri je popoldanska malica. Otrokom je ves dan na razpolago nesladkani čaj. Nega najmlajših
otrok poteka v umirjenem in prijetnem vzdušju trikrat dnevno oziroma po potrebi.
Vsakodnevno življenje v vrtcu zajema tudi bivanje na prostem, ko otroci spoznavajo in
osvajajo elemente gibanja na igrišču. Postopno spoznavajo tudi bližnjo in daljno okolico in
številne drobne zanimivosti in prijetna doživetja.
Veliko časa v vrtcu je namenjenega pridobivanju raznovrstnih izkušenj na različnih področjih
otrokovega razvoja.
Čas počitka po kosilu je prilagojen vsakemu posamezniku in njegovi potrebi. Otroci zaspijo
ob zvokih umirjene glasbe ali ob pripovedovanju literarnih del strokovne delavke. Po krajšem
počitku se otroci lahko vključijo v dejavnosti po želji.
Dan v vrtcu se zaključi s spontano igro in z novimi pričakovanji za naslednji dan.

POSTOPNO UVAJANJE OTROKA V VRTEC
Otroci se ob vstopu v vrtec odzivajo različno:
o
o
o
o

o

Nekateri se hitro in brez joka prilagodijo novim okoliščinam.
Nekateri otroci ob ločitvi neutolažljivo jokajo, ko pa zaprete vrata, se pomirijo in se vključijo
v igro, zajokajo šele, ko pridete ponje.
Včasih otrok pogumno prikoraka v vrtec, težave se pojavijo šele čez nekaj dni.
Običajno pa otroci ob prihodu jokajo, se stiskajo k staršem, so občutljivi, nemirni, slabše jedo
in težje zaspijo. Tudi doma so v tem času bolj občutljivi, razdražljivi, starše želijo imeti ves
čas ob sebi, nemirno spijo in odklanjajo hrano. Zato potrebujejo veliko ljubezni, potrpljenja
in vaše spodbude.
Težje prilagodljivi otroci tudi zbolijo (vročina, bolezni dihal in prebavil).

Težave običajno trajajo mesec dni, včasih tudi več. Koliko časa bo otrok potreboval za prilagajanje,
je odvisno od stopnje njegovega razvoja, značaja, od njegovih izkušenj in našega ravnanja.
o
o
o
o

o
o

o
o

Ob vstopu v vrtec se otrok srečuje z obilico novih vtisov, dogodkov in doživetij.
Večina otrok, ki zgodaj vstopajo v vrtec, je prvič za daljši čas ločena od staršev.
V novem okolju se srečajo z novimi in neznanimi osebami. Prilagoditi se morajo ritmu življenja
in novim zahtevam.
0trok se mora navaditi na bivanje v skupini vrstnikov, s katerimi si deli igrače in pozornost
odraslih. Zaradi vsega tega pomeni vključitev otroka v vrtec veliko spremembo v njegovem
življenju.
Zato je nujno sodelovanje staršev, vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljice, ker le skupaj lahko
ustvarijo razmere za otrokov proces navezovanja.
Če se starši na vstop otroka pripravijo in se o svojih vprašanjih pogovorijo z vzgojiteljico, s
pomočnico vzgojiteljice in drugimi strokovnimi delavci v vrtcu, lahko otroku skupaj olajšamo
prehod iz doma v vrtec.
Vprašajte vse, kar vas zanima, kajti vaše zaupanje v vrtec se prenaša tudi na otroka.
Če vam v vrtcu kaj ni všeč, tega ne pripovedujte otroku, pogovorite se z vzgojiteljico ali vodjo
vrtca.

PRIPOROČAMO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Za privajanje si vzemite vsaj nekaj dni dopusta, tako boste bolj mirni in se boste otroku
lažje posvetili.
Prvi dan otroka nikar ne pustite ves dan v vrtcu, počutil se bo zapuščenega.
Čas samostojnega bivanja otroka v skupini podaljšujte postopno.
Poskusite ustvariti stalen ritem prihoda in odhoda iz vrtca, to daje otroku občutek varnosti
in zaupanja.
Otroka ob prihodu predajte vzgojiteljici nežno, a odločno. Bodite umirjeni, vaš strah otrok
čuti.
Po možnosti ne prekinjajte privajanja. Če imate težave, se pogovorite z vzgojiteljico, kako
bi otroku pomagali.
V času privajanja ne vnašajte v otrokovo življenje dodatnih sprememb; ne jemljite mu
dude, plenic ...
Otroku dovolite, da odnese v vrtec najljubšo igračo, dudo, ninico, saj mu pomeni vez z
domom in bo čas do vašega prihoda lažje preživel.
V času bivanja z otrokom v oddelku bodite aktivni, igrajte se z otroki, sodelujte z
vzgojiteljico, bodite otroku zgled.

Začetne težave ob uvajanju bodo kmalu minile. Otrok bo rad hodil v vrtec, rad
bo imel svojo vzgojiteljico, pomočnico vzgojiteljice in vrstnike.

PRAVICE OTROK IN STARŠEV, DOLOČENIH V MEDNARODNIH DOKUMENTIH,
USTAVI IN ZAKONU
OTROCI IMAJO PRAVICO:
•
•
•
•
•
•

da jim država zagotovi možnost za optimalni razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno
poreklo, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo;
do enakih možnosti z upoštevanjem razlik;
do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočati organizacija življenja in dela v vrtcu;
do vzgoje za strpnost, solidarnost in odgovornost;
do svetovnonazorsko nevtralne vzgoje;
do postopnega razvijanja kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.

STARŠI IMAJO PRAVICO:
•
•
•
•
•
•
•

do vpogleda v program za predšolske otroke (Kurikulum);
do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu;
do zaščite osebnosti, s poudarkom na varstvu zasebnih podatkov;
do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja v vrtcu in skupini;
do soodločanja v okviru pristojnosti;
po potrebi in v dogovoru z vzgojiteljico prisostvovati vzgojno-varstvenemu procesu;
ob vstopu otroka v vrtec je staršem dovoljeno postopno uvajanje otroka tako, da so lahko z
njim krajši čas v skupini.

OBVEZNOSTI STARŠEV
Zakon opredeljuje tudi obveznosti staršev do vrtca. Te so:
•
•
•
•
•
•
•

upoštevajo poslovalni čas vrtca;
otroka spremljajo v vrtec in iz vrtca ter ga osebno oddajo v oddelek;
vsako odsotnost otroka iz vrtca javijo strokovnemu delavcu do 8. ure zjutraj in sporočijo tudi
vzrok odsotnosti v primeru bolezni;
v primeru nalezljivih otroških bolezni starši obvestijo odgovorno osebo v vrtcu in zagotavljajo,
da otrok s svojim zdravstvenim stanjem ne bo ogrožal sebe in drugih;
ob vključitvi v vrtec starši predložijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka;
redno poravnajo vse obveznosti do vrtca;
pisno najavijo izpis otroka iz vrtca najkasneje 15 dni pred izpisom.

ODGOVORNOST STARŠEV DO ZAPOSLENIH V VRTCU
•
•
•

spoštovanje pravice do zasebnosti delavcev vrtca in nedotakljivosti njihove osebne
integritete;
spoštovanje kompetentnosti, avtonomije, iniciativnosti in ustvarjalnosti delavcev vrtca;
negovanje strpnih medsebojnih odnosov brez predsodkov glede na raso, spol, veroizpoved,
nacionalno ali etično pripadnost, starost, premoženje, politično prepričanje ali življenjski slog
delavca vrtca.

SREČNI OTROCI
Srečni otroci žive med resničnostjo in fantazijo
in po neskončni sinjini hite za neizpolnjeno čarovnijo.
Njihov korak je majhen, a čvrst.
Mika skrivnost jih in dalja.
A kadar je treba, iztegnejo prst na golega kralja.
Čez dan se zemlja vrti okrog njih kakor krog sonca
in srečo mednje deli kakšna prijazna pikapolonica.
Zvečer so trudni in brez besed padajo staršem v naročje
in gledajo božji svet kot modreci – po otročje.
(Tone Pavček)

Veliko lepih doživetij v našem vrtcu vašim otrokom in vam
želi kolektiv Vrtca Sonček.

_____________________________________________________
PUBLIKACIJA VRTCA SONČEK
September 2022
Vsebina in oblikovanje: Dominika Podgoršek
Lektoriranje: Petra Vnuk
Fotografije: Arhiv vrtca

